
ការលម្អកលឝ (Kalaśa)នៅកនុងស្ថា បត្យកម្មខ្មមរ (ភាគ១)                                             
 

អត្ាបទនោយ៖ នេង សុ៊ីរង់៉ 

ការលម្អកលឝ (Kalaśa)នៅកនុងស្ថា បត្យកម្មខ្មមរ (ភាគ១) 
 កលឝ (Kalaśa) ជាភាស្ថសំស្កសរឹត្សំនៅដល់ភាជន៍មួ្យប្បនេទខ្ដលនេលមលះមាន
សណ្ឋា នប្សនដៀងនឹងថូទឹក ខ្ត្នេលមលះក៏មានសណ្ឋា នជាឆ្ន ងំឬកអម្ខ្ដរ (រូបនលម១)។ 
សេវថ្ថៃននះពាកយ កលឝ ននះបានកាល យម្កជាពាកយខ្មមរបច្ចុបបននថា “កលស់”។ កលឝ ជា
និមិ្ត្តរូបម្ងគលមួ្យប្បនេទខ្ដលមានការរាប់អានខ្ល ងំនៅកនុងសងគម្វបបធម៌្ឥណ្ឋា  នោយ
នយើងអាច្នម្ើលន ើញនៅតាម្សណំង់ប្បាស្ថទនានារបស់ឥណ្ឋា ខ្ត្ងមានការលម្អកលឝ
ននះជានិច្ច ឬតាម្េិធ៊ីនសេងៗរបស់ឥណ្ឋា ក៏មាននប្បើកលឝននះខ្ដរ។ នោយខ្េកកនុងសងគម្
ខ្មមរនៅសម័្យបុរាណខ្ដលបានទទួលយកឥទធិេលវបបធម៌្យ៉ងនប្ច្ើនេ៊ីឥណ្ឋា វញិ ក៏បាន
ទទួលយកគនិំត្ថ្នការនប្បើប្បាសកលឝជានិមិ្ត្តរូបម្ងគលសប្មាប់យកម្កលម្អនៅតាម្
ប្បាស្ថទខ្មមរសងខ្ដរ។  

  
រូបនលម១៖  - នវវង: កលឝនៅកេូំលប្បាស្ថទ Shore នៅប្កុង Mahabalipuram, (រូបថត្៖នេង សុ៊ីរង៉់) 

- ស្្ថាំំៈ កលឝេ៊ីប្បាស្ថទខ្ល  មុ  ំេនគូំខ្លន (រូបថត្៖នេង សុ៊ីរង៉)់ 
ជាទូនៅកលឝ ដណំ្ឋងឱ្យភាេសម្បូរសបាយ នភាគសល កនំណើ ត្ និងកមាល ងំជ៊ីវតិ្

ខ្ដលនពារនេញនោយថាម្េល។១ នេតុ្សលមួ្យខ្ដលបង្ហា ញថាកលឝត្ណំ្ឋងឱ្យភាេ
 

១ Naela Aamir 2016: 561 – 581. 
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សម្បូរសបាយឬនភាគសល មានការេនយល់ថា កលឝជាភាជន៍មួ្យប្បនេទខ្ដលអាច្ទងំ
ោក់ទឹកបានសង និងអាច្ទងំោក់ដ៊ីបានសង ដូច្ននះនគអាច្ោនំដើម្រុកខជាតិ្នៅខ្ងកនុង
ននាះបាន (រូបនលម២)។ រុកខជាតិ្ននាះនទៀត្នស្ថធក៏មាននច្ញខ្សលផ្ករ នេញនដើម្ ខ្ដលននះ
ជានិមិ្ត្តថ្ននភាគសលនិងភាេសម្បូរសម្ាយ។២ កលឝខ្ដលមានរុកខជាតិ្ដុះនច្ញម្ក
ននាះ នៅកនុងសិលបាំៈឥណ្ឋា នគនៅថា បូរណកលឝ (Pūrṇa Kalaśa) ឬបូរណកុម្ភ (Pūrṇa 

Kumbha) ឬបូរណឃាត្ (Pūrṇa Ghạta)។  

 
រូបនលម២៖ បូរណកលឝនៅស្ថរម្នទ៊ីររដា Chennai ប្បនទសឥណ្ឋា  (រូបថត្៖ នេង សុ៊ីរង៉់) 

ច្នំពាះគនិំត្ខ្ដលបង្ហា ញថា កលឝត្ណំ្ឋងឱ្យកនំណើ ត្ននាះនយើងអាច្ន ើញច្ាស់
អេំ៊ីគនិំត្ននះនៅកនុងនរឿងម្ហាភារត្ាំៈប្ត្ង់ឈុត្ការឱ្យកនំណើ ត្បុប្ទទងំ១០១របស់ប្េះ
នាងគនាធ រ ៊ី (រូបនលម៣)។ នរឿងននះដំណ្ឋលថា កាលប្ាមួ្យប្េះនាងគនាធ រ ៊ីខ្ដលជា
ម្នេស៊ីរបស់នសច្្ធឫត្រាស្កសត បានទទួលេរេ៊ីឫស៊ីវាសាំៈថាឱ្យប្េះនាងមានបុប្តាច្ំនួន
១០០។ នប្កាម្ម្កប្េះនាងប្ទង់គេ៌បុប្ត្រេូត្ដល់នៅ២ឆ្ន  ំនេើយនៅទ៊ីបសុំត្ប្ទង់ប្បសូត្
បានជាដុសំ្ថច់្មួ្យដុធំនំៅវញិ។ ប្េះនាងបាននៅត្វ៉ឫស៊ីវាសាំៈអេំ៊ីេរខ្ដលឫស៊ីឱ្យប្េះ

 
២ Chedha Tingsanchali 2022: 22. 
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នាង ជាលទធសលឫស៊ីវាសាំៈបានបង្ហគ ប់ឱ្យនគយកដុសំ្ថច់្ននាះម្កកាត់្ជា១០០ច្ំខ្ណក 
នេើយយកនៅោក់កនុងឆ្ន ងំនដើម្ប ៊ីនធវើឱ្យស្ថច់្ទងំននាះកាល យជាទរក។ ប្ាននាះប្េះនាងគ
នាធ រ ៊ីក៏សូម្អងវរឱ្យឫស៊ីជួយឱ្យប្ទង់មានបុប្ត្៊ីមួ្យអងគបខ្នាម្នទៀត្ នទើបឫស៊ីវាសាំៈបាន
បំខ្បកស្ថច់្មួ្យដុំនសេងនទៀត្នៅកនុងឆ្ន ងំទ៊ី១០១នដើម្ប ៊ីនធវើឱ្យបាននៅជាបុប្ត្៊ី។៣ នៅទ៊ី
បសុំត្ស្ថច់្ទងំ១០១ដុនំនាះក៏បានកាល យជាទរកនេើយនកើត្នច្ញម្កខ្ដលនគស្ថគ ល់ថាជា
បងបអូននការវាំៈ។ កនុងករណ៊ី ននះបង្ហា ញថាឆ្ន ងំទងំននាះ បាននធវើនាទ៊ីជនួំសឱ្យគេ៌មាតា
ខ្ដលឱ្យកនំណើ ត្បុប្ត្ននាះឯង។ 

 

 
រូបនលម៣៖ គនូំរឫស៊ីវាសាំៈនធវើេ៊ីធ៊ីឱ្យបុប្ត្ទងំ១០១របស់ប្េះនាងគនាធ រ ៊ី (រូបថត្៖ https://bit.ly/3MyLhJt) 

ច្នំពាះគនិំត្មួ្យខ្ដលថាកលឝមានទនំាក់ទនំងនៅនឹងកមាល ងំជ៊ីវតិ្ខ្ដលនពារនេញ
នោយថាម្េល ឬនសច្ក្៊ីអម្ត្ាំៈ នយើងអាច្ន ើញបានយ៉ងច្ាស់នៅកនុងនទវកថានរឿងកូរ
សមុ្ប្ទទឹកនោះរបស់េួកនទវនិងអសុរ។ នាលបណំងសំខ្ន់ថ្នការកូរសមុ្ប្ទទឹកនោះ

 

៣ សូម្អានេត្៌មានលម្អិត្នៅ https://www.worldhistory.org/Kauravas/ 
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ននះគឺនដើម្ប ៊ីបានទឹកអម្ឫត្ខ្ដលនធវើឱ្យមានម្េិទធិឫទធិនិងជ៊ីវតិ្អម្ត្ាំៈ នេើយការនលច្នេើង
របស់ទឹកអម្ឫត្ននះនទៀត្នស្ថកក៏នកើត្នច្ញកនុងរូបភាេជារូបថូទឹកឬឆ្ន ងំខ្ដលជាកលឝ
សងខ្ដរ (រូបនលម៤)។ នោយនេតុ្ថា កលឝជាឧបករណ៍សប្មាប់ោក់ទឹកអម្ឫត្ននះនេើយ 
នទើបនធវើឱ្យកលឝក៏កាល យជានិមិ្ត្តរូបថ្នកមាល ងំជ៊ីវតិ្ខ្ដលនពារនេញនោយថាម្េល និង
ជ៊ីវតិ្អម្ត្ខ្ដរ។ 

 
រូបនលម៤៖ ច្មាល ក់នរឿងកូរសមុ្ប្ទទឹកនោះនៅប្បាស្ថទប្េះវហិារ (រូបថត្៖ នេង សុ៊ីរង៉់) 

 នោយនេតុ្ថាកលឝជានិមិ្ត្តរូបថ្នភាេសម្បូរសបាយ នភាគសល កំនណើ ត្ និង
កមាល ងំជ៊ីវតិ្ខ្ដលនពារនេញនោយថាម្េល ខ្ដលសុទធសឹងខ្ត្ជានរឿងម្ងគលខ្បបននះ
នេើយ នទើបរូបកលឝបានកាល យជារបស់សំខ្ន់មួ្យខ្ដលនគនាយំកនៅលម្អនៅតាម្
ប្បាស្ថទនសទើរខ្ត្ប្គប់ខ្សនកទងំអស់ថ្នប្បាស្ថទខ្មមរ៕ 
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